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ABSTRAKT	

Integrita je psychologický a filosofický konstrukt, který je úzce spjatý s koncepty morální 

psychologie. V rámci jednotlivých psychologických disciplín bývá spojován s příbuznými 

konstrukty zahrnující například svědomitost, ctnost, poctivost nebo emoční stabilitou. V rámci 

české psychologické a psychiatrické praxe není integrita běžně ověřovanou a hodnocenou 

osobnostní charakteristikou, především i proto, že neexistují v českém prostředí testy, které by 

praktici či výzkumníci mohli využít. Cílem disertační práce bylo představit nově vytvořený test 

integrity, aplikovatelný v klinické i neklinické sféře. Tato práce tak souhrnně představuje 

teoretické zakotvení, které vedlo k vytvoření nového testu. Dále představuje řadu 

psychometrických studií, týkající se metod (BFI-44, SD3), které byly využity pro ověření 

základních psychometrických vlastností nově vzniklého testu. A výzkumné studie, které 

zkoumaly rozdíly mezi soubory zahrnující psychiatrické a nepsychiatrické soubory či vztahy 

mezi integritou a dalšími konstrukty, které s ní jsou příbuzné nebo naopak protichůdné. 

Výsledky těchto studií vedly k dalším statistickým analýzám a následné psychometrické studii, 

na základě, které byl test výrazně zkrácen na finálních 16 položek, sytících dva specifické a 

jeden obecný faktor. Specifický faktor F1 lze charakterizovat jako pracovní integritu, specifický 

faktor F2 lze pojmout jako faktor morální integrity a obecný faktor F pak představuje jejich 

kombinaci. Uplatnění této metody je i po rozsáhlém testování dále ověřováno v rámci 

výzkumných studií. Předpokládáme její postupné začlenění v rámci psychologických výzkumů 

a následně v rámci psychologické, psychiatrické, případně forenzní praxe.     
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